Mars
till

2014

Emc2 är mitt konsultföretag för energieffektivisering och vindkraft. Kunderna är
fastighetsägare, företag och markägare som både vill effektivisera sin energianvändning och investera i vindkraft för bättre ekonomi och miljö.
Emc2 har bl.a. uppdrag till Skellefteå kommun, Malå kommun, Vilhelmina
Kommun, Malmö stad, Max Hamburgerrestauranger och Region Skåne.

Juni
2007
till
Februari 2014

Apoidea var ett konsultföretag för energieffektivisering och vindkraft. Bolaget
energideklarerade cirka 1 miljon m² på uppdrag av LKAB:s fastighetsbolag,
Bostaden i Umeå, Balticgruppen m.fl. Utvecklingen av en vindkraftspark på
uppdrag av ägaren Balticgruppen var ett annat stort uppdrag. Bolaget
utvärderade också Polarbröds investering i 4 vindkraftverk och Mora kommuns
investering i ett vindkraftverk.

Januari
till
Maj

Kunderna var fastighetsförvaltare, branschorganisationer och högskolor, t.ex.
Balticgruppen, LRF, Närvärme i Sverige, SweCast, Sveriges kommuner och
landsting, Umeå Universitet och Mälardalens högskola.

1994
2007

Under perioden 2001 och 2007 utvecklade jag www.avgifter.com som blev en
plattform för nästan 40 000 konsumenter och företagare som vill skaffa bättre
kontroll över sina elkostnader och deltog i debatten om elmarknadsreformen, se
publikationslistan nedan.

Juli
till
Mars

1995
1997

Agrokraft blev den första nya aktören utan vare sig leverans- eller nätkoncession
på den omreglerade svenska elmarknaden. Bolagets kraftportfölj 1996 gav
kunderna en prissänkning på cirka 15 % och kraftnettot blev cirka 2 MSEK.
Bolaget startades av mig på uppdrag av LRF men såldes senare till Fjordkraft AB.

Februari 1992
till
Maj
1994

Vi utvecklade elverket till ett modernt serviceinriktat ekonomistyrt energibolag,
se analys av A.Riesling och P.Steen nedan. Försäljningen ökade under en tre-års
period från 105 MSEK till cirka 150 MSEK med oförändrat antal anställda. Det var
främst utbyggnaden av biobränslebaserad fjärrvärme på kundernas villkor som
ledde till en mycket kraftig ökning av bolagets värde. Köpet av Finsta
Eldistribution EF och en rationell organisation av elnätverksamheten bidrog
också till värdeökningen.

Januari
till
Januari

1988

Vi sålde el och värme till ett värde av 500 MSEK samt utvecklade kundservice och
energieffektivisering hos kunder.

1992

Planeringsfunktionen innebar råkraftinköp, utredningar om kraftvärme, förnybar
energi och spillvärme samt uppdraget att utforma kommunens energiplan.

Oktober 1983
till
December 1987

Energiavdelningen med 8 anställda hade det övergripande ansvaret för bolagets
energiinvesteringar på 30 MSEK per år, värmebudget på 150 MSEK per år och
värmeförsäljning på 15 MSEK per år. Investeringsplanering, energibesiktning
driftdatorstrategi, förhandlingar om olje- och fjärrvärmepriser, energiutbildning
och -statistik, kostnadsuppföljning samt projektledning av större investeringar var
våra huvuduppgifter.

Vi var en handfull forskare som genomförde Energiframtidsstudier. Mitt uppdrag var att analysera
industrins förnyelse, produktivitet och energibehov och lönsam teknik för effektiv
energianvändning och kraftvärme. Jag arbetade också med termodynamiska aspekter på
energisystemet och materialflöden.

Civilingenjörsexamen med inriktning på industriell ekonomi och energihushållning

Studerade arbetet med Demand Side Management (DSM) i företaget.
Dimensionering av gasturbiner
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